Àrea de Música
Les classes de l’àrea extraescolar de Música les realitza l’Escola de Música
Àngels Cases (EMAC).
El programa que l’EMAC ofereix es divideix en tres segments: comença a P3-P4 amb
tallers de sensibilització; a P5 els alumnes segueixen aproximant-se al llenguatge
musical de manera experimental i lúdica, alhora que experimenten i practiquen amb
diferents famílies d’instruments; finalment a partir de 1r poden escollir un d’aquests
instruments i començar la seva pràctica al mateix temps que aprenen llenguatge
musical. També durant aquesta etapa poden participar en alguna de les agrupacions
musicals coordinades per l’EMAC (Big Band, Simfònica, Coral 0 Combos) per
experimentar la música: “Entenem que l’aprenentatge de la música va més enllà de
l’ensenyament de les destreses pròpies d’un instrument, per això donem importància
als valors socials, intel·lectuals i a la concreció d’hàbits que configuren l’educació
musical com un procés integral”.
•

P3 i P4 Tallers de Sensibilització
“Durant els primers anys de vida la música és un mitjà d’expressió i
comunicació, i una eina per al desenvolupament de la percepció auditiva i per
al desenvolupament de la creativitat i afavoreix el desenvolupament integral
cognitiu, emocional, afectiu i físic…”.
Metodologia:
Exploracions mitjançant la veu i la percussió corporal.
Treballar la pulsació.
Reconèixer i executar compassos binaris i terciaris.
Treballar el compàs compost, experimentar amb la improvisació.
Exercitar l’audició estàtica i participativa.
Expressió corporal, tempo, dinàmica, caràcter.
Treballar l’expressió corporal.
Audicions, cançons, danses, exercicis d’educació vocal, etc.

•

P5 Roda d’Instruments
Aquest curs es divideix en tres trimestres i a cadascun es treballa una família
d’instruments: vent (fusta i metall), corda fregada (violí, violoncel i contrabaix) i
guitarra. D’aquesta manera els estudiants poden conèixer, experimentar i
gaudir tocant un instrument, tenen una noció de les diferents famílies i poden
escollir un instrument per tocar durant els anys següents.
Es treballa bàsicament amb la mateixa metodologia que a P3 i P4.
Els instruments utilitzats en classe des de P3 fins a P5 són propietat de
l’AMPA.

•

A partir de 1r: Instrument + Llenguatge Musical
Instrument
Classes individuals i dedicació horària variable, depenent del nivell (1/2 h fins a
1 hora). Es convidarà els alumnes a participar en alguna de les agrupacions de
l’EMAC, que actualment compta amb cinc orquestres simfòniques, dues big
bands, dos cors i sis combos.
Llenguatge Musical
Grups per nivells, amb una ràtio d’un professor per cada 10 nens. Es treballen
continguts concrets del llenguatge musical que permeten evolucionar amb
l’instrument: percepció auditiva, lectura rítmica, melòdica i teoria.

Més informació: www.estudicasas.com

